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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496694-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Usługi leśnictwa
2020/S 204-496694
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Biała Podlaska
Adres pocztowy: ul. Warszawska 37
Miejscowość: Biała Podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Michalec
E-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
Tel.: +48 833432379
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska
Adres profilu nabywcy: www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_biala_podlaska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2021
Numer referencyjny: SA.270.2.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu
hodowli i ochrony lasu (w tym zabezpieczenia upraw przez wznoszenie ogrodzeń), ochrony przeciwpożarowej,
pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji drzew, pozostałej działalności dodatkowej
(koszenie łąk i pastwisk), pozyskania stroiszu oraz choinek, utrzymania dróg leśnych i obiektów turystycznych
do wykonania na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2021. Zamówienie zostało podzielone na 9
części.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 099 636.86 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Leśna Podlaska
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Leśna Podlaska

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby – 73,84 ha,
— czyszczenia wczesne – 3,37ha,
— czyszczenia późne – 16,37 ha,
— melioracje agrotechniczne – 14,03 ha,
— odnowienia i zalesienia - 21,58 ha,
3

— pozyskanie drewna – 7337 m ,
3

— zrywka drewna – 7337 m ,
— grodzenie upraw -79,80 hm,
— naprawa istniejących grodzeń– 20,00 m,
— jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych So– 5,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby– 86,00 szt.,
— zabezpieczenie upraw repelentem – 12,98 ha,
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— koszenie łąk i pastwisk – 1,72 ha,
— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,10 kmtr,
— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,10 kmtr,
— koszenie poboczy dróg leśnych– 0,1 kmtr.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 208 369.64 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 213OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. li 2 6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (710805,67 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Grabarka
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Grabarka

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby – 78,10 ha,
— czyszczenia wczesne – 4,62 ha,
— czyszczenia późne – 21,08 ha,
— melioracje agrotechniczne – 9,96 ha
— odnowienia i zalesienia -7,06 ha
3

— pozyskanie drewna – 10 700,00 m ,
3

— zrywka drewna – 10 700,00 m ,
— jesienne poszukiwanie szkodników pierwotnych So– 22,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby– 60,00 szt.,
— naprawa istniejących grodzeń - 20,00 m,
— zabezpieczenie upraw repelentem – 1,41 ha,
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— koszenie łąk i pastwisk – 0,38 ha,
— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,50 kmtr,
— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,10 kmtr
— koszenie poboczy – 0,10 kmtr.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 211 009.86 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 213OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (712358,74 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Rudka
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Rudka

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby – 85,25 ha,
— czyszczenia wczesne –3,18 ha,
— czyszczenia późne – 4,66 ha,
— melioracje agrotechniczne - 11,75 ha
— odnowienia i zalesienia -14,65 ha
3

— pozyskanie drewna – 11366,00 m ,
3

— zrywka drewna – 11366,00 m ,
— naprawa istniejących grodzeń– 20,00 m,
— jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych So– 15,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby– 90,00 szt.,
— grodzenie upraw -11,50 hm
— zabezpieczenie upraw repelentem – 46,88 ha,
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,1 kmtr,
— koszenie poboczy dróg leśnych– 0,1 kmtr,
— odsłanianie poboczy dróg leśnych– 0,1 kmtr.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 314 950.19 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 232OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (773500,11 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Szkółka Grabarka i Rudka
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77312100 Usługi odchwaszczania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Grabarka i Rudka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art.6 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. z 2020 poz.1463) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa
i nasiennictwa do wykonania na terenie szkółek Rudka i Grabarka, a w przypadku prac obejmujących zbiór
nasion i szyszek z bazy własnej Nadleśnictwa Biała Podlaska lub udostępnionej, w roku 2021. Zakres prac
obejmuje:
— zbiór nasion różnych gatunków – 3524,67 kg,
— opryski chemiczne – 33,07 ha,
— pielęgnowanie sadzonek – 1014,94 ar,
— wyjmowanie i sortowanie sadzonek – 883,93 tys. sztuk
— siew -85,40 ar
— zbiór szyszek OL z WDN z drzew stojących- 60,00 kg
— zbiór szyszek Ol z GDN- 200,00 kg
— zbiór szyszek So z GDN- 800,00 kg
— zbiór szyszek So z WDN z drzew stojących- 100,00 kg,
— całość prac związanych z produkcją sadzonek na szkółce leśnej, w tym: przygotowanie i rozsiew
kompostu,spulchnianie gleby, pielenie, szkółkowanie, orka wysiew nasion, dołowanie i sortowanie sadzonek,
wyorywanie i wyjmowanie sadzonek, opryskiwanie ręczne i maszynowe- zwalczanie grzybów i owadów,
nawożenie i inne towarzyszące prace wykonywane ręcznie i ciągnikiem.
Szczegółowy zakres rzeczowy oraz spis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii
ich wykonywania został zawarty odpowiednio w załącznikach do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40 %
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Cena - Waga: 60 %
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 343 273.84 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 OOO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (201925,79 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Szadek
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
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45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Szadek

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby – 88,06 ha,
— czyszczenia wczesne – 32,27 ha,
— czyszczenia późne – 27,73 ha,
— melioracje agrotechniczne – 16,65 ha,
— odnowienia i zalesienia – 19,93 ha,
— jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych So– 4,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby– 102,00 szt.,
3

— pozyskanie drewna – 9123,00 m ,
3

— zrywka drewna – 9123,00 m ,
— grodzenie upraw - 133,70 hm,
— naprawa grodzeń- 380,00 m,
— rozebranie grodzeń-1620,00 m,
— zabezpieczenie upraw repelentem –1,76 ha,
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— 1-krotne odśnieżanie drógi – 0,10 km
— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,10 km,
— koszenie poboczy dróg leśnych – 0,10 km,
— pozyskanie choinek – 90 szt.
Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii
ich wykonywania został zawarty w załącznikach do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 537 334.75 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
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Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 271OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (904314,56 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Konstantynów
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Konstantynów

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby – 44,13 ha,
— czyszczenia wczesne – 5,51 ha,
— czyszczenia późne – 10,34 ha,
— melioracje agrotechniczne – 9,17ha
— odnowienia i zalesienia -13,25 ha
3

— pozyskanie drewna – 8557,00 m ,
3

— zrywka drewna – 8557,00 m ,
— grodzenie upraw – 42,50 hm,
— naprawa istniejących grodzeń – 220,00 m,
— jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych So– 10,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby – 57,00 szt.,
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— koszenie łąk i pastwisk – 0,67 ha,
— zabezpieczenie upraw repelentem – 3,59 ha
— 1-krotne odśnieżanie dróg –0,10 kmtr,
— koszenie poboczy dróg leśnych – 0,10 kmtr,
— odsłanianie poboczy dróg leśnych –0,10 kmtr.
Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii
ich wykonywania zawarty został odpowiednio w załącznikach do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 037 842.59 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 183OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (610495,64 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Cieleśnica
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Cieleśnica

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby – 60,06 ha,
— czyszczenia wczesne – 1,21 ha,
— czyszczenia późne – 11,34 ha,
— melioracje agrotechniczne – 9,73 ha
— odnowienia i zalesienia -8,83 ha
3

— pozyskanie drewna – 6142,00 m ,
3

— zrywka drewna – 6142,00 m ,
— jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych So – 4,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby – 60,00szt.,
— grodzenie upraw – 25,00 hm,
— naprawa grodzeń – 360,00 m,
— rozebranie grodzeń – 2120,00 m,
— zabezpieczenie upraw repelentem – 4,32 ha,
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,1 kmtr,
— koszenie poboczy dróg leśnych– 0,10 kmtr,
— odsłanianie poboczy – 0,1 kmtr.
Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii
ich wykonywania zawarty został odpowiednio w załącznikach do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 826 042.34 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 145OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (485907,26 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Serwin
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Serwin

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby –72,36 ha,
— czyszczenia wczesne – 4,94 ha,
— czyszczenia późne –27,31 ha,
— melioracje agrotechniczne – 4,24 ha
— odnowienia i zalesienia – 4,92 ha
3

— pozyskanie drewna – 9030,00 m ,
3

— zrywka drewna – 9030,00 m ,
— jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych So – 9,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby – 26,00 szt.,
— grodzenie upraw – 36,00 hm,
— naprawa grodzeń – 200,00 m
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,1 kmtr,
— koszenie poboczy dróg leśnych– 0,10 kmtr,
— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,1 kmtr,
— pozyskanie choinek – 50,00 szt.
Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii
ich wykonywania zawarty został odpowiednio w załącznikach do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 268 519.02 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 223OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (746187,66 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Leśnictwo Kniejówka
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312100 Usługi odchwaszczania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
90511300 Usługi zbierania śmieci
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren leśnictwa Kniejówka

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U.z 2020r. poz. 1463), obejmujące prace z zakresu:
— pielęgnowanie gleby –73,06 ha,
— czyszczenia wczesne – 1,81 ha,
— czyszczenia późne – 32,21 ha,
— melioracje agrotechniczne – 17,27 ha
— odnowienia i zalesienia – 11,34 ha
3

— pozyskanie drewna – 9520,00 m ,
3

— zrywka drewna – 9520,00 m ,
— jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych So – 10,00 szt.,
— badanie zapędraczenia gleby – 107,00 szt.,
— grodzenie upraw – 91,80 hm,
— naprawa istniejących grodzeń – 510,00 m,
3

— zbieranie śmieci – 5,00 m ,
— zabezpieczenie upraw repelentem – 17,82 ha,
— 1-krotne odśnieżanie dróg – 0,10 kmtr,
— koszenie poboczy dróg leśnych – 0,10 kmtr,
— odsłanianie poboczy dróg leśnych – 0,10 kmtr.
Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii
ich wykonywania zawarty został odpowiednio w załącznikach do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zmówienia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 352 294.63 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności
analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany
do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące
przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 238OO PLN. Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia określona w pkt. lI.2.6) obejmuje wartość:
Zamówienia podstawowego (795467,43 zł),
Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50 o/o wartości zam.
podstawowego
Oraz opcje w wysokości 20 o/o wartości zam. podst.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą
niż (brutto):
Dla Pakietu I: 116 000,00 zł.
Dla Pakietu II: 115 000,00 zł.
Dla Pakietu III: 125 000,00 zł.
Dla Pakietu IV: 33 000,00 zł.
Dla Pakietu V: 149 000,00 zł.
Dla Pakietu VI: 100 000,00 zł.
Dla Pakietu VII: 79 000,00 zł.
Dla Pakietu VIII: 121 000,00 zł.
Dla Pakietu IX: 130 000,00 zł.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1/ W zakresie doświadczenia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie), zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części
przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy)
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polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę
brutto nie mniejszą niż:
Dla Pakietu I - 388 000,00 zł,
Dla Pakietu II - 385 000,00 zł,
Dla Pakietu III - 418 000,00 zł,
Dla Pakietu IV -110 000,00 zł,
Dla Pakietu V - 496 000,00 zł,
Dla Pakietu VI - 332 000,00 zł,
Dla Pakietu VII - 265 000,00 zł,
Dla Pakietu VIII - 405 000,00 zł,
Dla Pakietu IX - 435 000,00 zł.
2/ W zakresie potencjału technicznego, warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że dysponuje: dla pakietów I -IIl oraz V-IX -co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników
przystosowanych do zrywki drewna oraz co najmniej 1 szt. przyczepy do zrywki nasiębiernej z mechanicznym
załadunkiem i rozładunkiem drewna, dla pakietu IV- co najmniej 1 szt. ciągników do prac szkółkarskich.
3/ w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:
A/ które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo
odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w ilości:
Pakiet I- co najmniej 3 osobami;
Pakiet II- co najmniej 5 osobami;
Pakiet III- co najmniej 5 osobami;
Pakiet V- co najmniej 4 osobami;
Pakiet VI- co najmniej 4 osobami;
Pakiet VII- co najmniej 3 osobami;
Pakiet VIII- co najmniej 4 osobami,
Pakiet IX- co najmniej 4 osobami;
B/ w stosunku do każdego pakietu - co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub
leśnym średnim;
C/ w stosunku do każdego pakietu - co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze
środkami ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013
roku szkolenia w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w
kontakcie ze środkami ochrony roślin.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez
Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawę zamówienia
publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce
surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm).
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Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/01/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
W świetlicy Nadleśnictwa Biała Podlaska, ul. Warszawska 37
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, warunki
płatności.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8
PZP (opisane szczegółowo w pkt. 6 SIWZ).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu odpowiednie
oświadczenia i dokumenty, opisane szczegółowo w pkt. 7 SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458770
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2020
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